
  

 
 
 

โดย  นายพงศโพยม  วาศภูติ  

 

 เนื่องในวโรกาสอันเปนมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ  60  ป  
ประชาชนทุกหมูเหลาลวนชื่นชมโสมนัส  และมีการกลาวถึงการตาม
รอยพระยุคลบาทซึ่งเปนเรื่องที่ประเสริฐอยางยิ่ง  จึงใครขอเสนอ
แนวทางเพื่อการตามรอยพระ
ยุคลบาท  โดยในความเห็นของ
ขาพเจาคิดวา  การตามรอย 
พระยุคลบาท คือ การทําตาม
แนวทางการปฏิบัติพระองค  ซึ่ง
ทรงเปนแบบอยางใหพวกเราได
เห็นมากวาครึ่ งศตวรรษแลว 

                                                        

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย - ดัดแปลงจาก “ตามรอยพระยุคลบาท” 72 พรรษา 
นราฯ ราษฎร  รวมใจเทิดในหลวง, โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, พ.ศ. 2543 
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อยางไรก็ตาม ถาเราจะเจริญรอยตามอยางใคร ก็ควรศึกษาประวัติ
ความเปนมา วิธีคิดวิธีปฏิบัติตน ทั้งดานสวนตัว  ตลอดจนวิธีทํางาน
ของผูนั้นอยางถองแท  เพื่อจะไดปฏิบัติตามอยางถูกตอง มีทิศทางที่
แนชัด สําหรับการเรียนรู เพื่อตามรอยพระยุคลบาทแหงองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ในเอกสารฉบับนี้นั้น ขาพเจาไดแบง
หัวขอออกเปน 

 ก.  พระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพ 

 ข.  แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

ก. พระราชประวตัิและพระอจัฉริยภาพ 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศร  รามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช   
บรมนาถบพิตร  มีพระราชสมภพ  เมื่อวันจันทรที่ 5 ธันวาคม  
พ.ศ.2470 เวลา 08.45 น. ณ โรงพยาบาลเมานทออเบิรน เมือง
เคมบริดจ รัฐแมสสาชูเซสท ประเทศสหรัฐอเมริกา (เดิมโรงพยาบาล
นี้ชื่อเคมบริดจ  ฮอสปเติล)  ทรงฐานันดรเปนพระวรวงศเธอ
พระองคเจาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชโอรสพระองคเล็กในสมเด็จ
เจาฟามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร  (พระราชโอรสใน
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีสวรินทรา 
บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจา) และหมอมสังวาลย (สมเด็จ
พระราชชนนีศรีสังวาลย) ซึ่งภายหลังทั้งสองพระองคไดรับการเฉลิม
พระนามาภิไธย  เปนสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ได รับ
พระราชทานจากสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู หัว รัชกาลที่ 7 วา 

“ภูมิพลอดุลยเดช” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา Bhumibala  Aduladeja  

แปลวา  พลังของแผนดินเปนอํานาจที่หาใดเปรียบมิได (ใหสังเกตวา  

ตอนแรกไมมี  “ย”  ที่คําวา  “อดุลเดช”  ภายหลังจึงเขียนเปน  

“อดุลยเดช”) 

 วันที่  2  มีนาคม  พ .ศ .  2477 พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ รัฐบาลสมัย
นั้นไดสงขาราชการระดับสูงมาขอรองใหหมอมสังวาลย (สมเด็จพระ
ราชชนนี ฯ)  ยินยอมให พระวรวงศเธอพระองคเจาอานันทมหิดล 
ขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่  8  แหงพระบรมราช
จักรีวงศ  พระวรวงศเธอพระองคเจาภูมิพลอดุลยเดช  จึงทรงไดรับ
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การสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภูมิพลอดุลยเดช  
เมื่อป  พ.ศ.  2478 

 ตอมาเหตุการณอันมิคาดฝนก็เกิดขึ้นในเชาวันที่ 9  
มิถุนายน  พ.ศ.  2489  สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลเสด็จ
สวรรคตเนื่องจากตองอาวุธปน  ณ  พระที่นั่งบรมพิมาน สมเด็จ 
พระเจานองยาเธอเจาฟาภูมิพลอดุลยเดช  จึงเสด็จขึ้นครองราช
สมบัติสืบราชสันติวงศในวันเดียวกันนั้น  โดยมีพิธีสั้น ๆ  ตอหนา
มหาสมาคม  กอปรดวยประธานสภาผูแทนราษฎร  นายกรัฐมนตรี  
พระบรมวงศานุวงศ  และขาราชการชั้นผูใหญ  ทรงตรัสมีความ
โดยสังเขปวา  ขาพเจาขอบใจที่มอบราชสมบัติให  ขาพเจาจะทํา  
ทุกอยางเพื่อประเทศชาติ  และเพื่อความผาสุกของประชาชนอยาง
เต็มความสามารถ ขอใหทานจงชวยกันทําดังกลาว แลวเสด็จกาวไป
จากมหาสมาคมนั้น  ครั้นแลวก็ทรงหันกลับมาใหมแลวตรัสอยาง

หนักหนวงวา  “และดวยใจสุจริต”  พระสุรเสียงและสีพระพักตร  
แสดงความหนักแนน  จริงจัง 

 เราตองเขาใจความสําคัญของพระราชประวัติตอนนี้วา  
ขณะนั้น  ทรงมีพระชนมายุเพียง 18 พรรษา ทรงตื่นตระหนก และ
เศราหมองอยางที่สุด เมื่อบุคคลอันเปนที่รักยิ่ง สนิทสนมยิ่ง ตอง
จากไปอยางกะทันหัน  ทรงอยูทามกลางคนแปลกหนา  เนื่องจาก
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ทรงใชชีวิตสวนใหญอยูในตางประเทศ  พระประยูรญาติตาง ๆ  ก็ไม
สูสนิทสนมคุนเคยนัก  เหตุการณบานเมืองหลังคณะราษฎรยึด
อํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475 แมเวลาจะผานไป
กวา 10 ป  ก็ยังไมเรียบรอย  มีความแตกแยก  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 9  ไดทรงพิสูจนความแข็งแกรงแหงพระ
ราชหฤทัย  และยึดมั่นในพระราชปฏิญาณอยางแนวแน  คอย ๆ  
ประกอบพระราชกรณียกิจนอยใหญเปนประโยชนแกชาติบานเมือง  
และประชาชน  ทรงสั่งสมพระบารมีจนแกกลา  ยากที่จะหาผูใด
เสมอเหมือน จนกลายเปนศูนยรวมจิตใจ  และความเคารพเทิดทูน
บูชาของคนทั้งชาติ  ดังเชนที่ปรากฏอยูในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งที่ควร
แกการยกยองสรรเสริญและยึดถือเปนแบบอยางไดอยางแทจริง 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว  ทรงคุณธรรมอัน
ประเสริฐ  โดยมีพระราชจริยวัตรสวนพระองคที่งดงามยิ่งนัก  ทรงมี

พระนิสัย  ขยันขันแข็ง  รักการเรียนรู  และ
การผจญภัย  ทรงมีความละเอียดรอบคอบ
ในการพิจารณาสิ่ งตาง ๆ ทรงโปรดที่จะ      
สั่งสอนถายทอดสิ่งที่ทรงรูใหแกผูอื่น  ทรง
ประหยัดมัธยัสถ  ไมโปรดความฟุมเฟอย  
ทรงมีพระอารมณขัน และน้ําพระทัยที่เปยม
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ดวยพระเมตตากรุณา แกบุคคลทั่วไป ไมวาจะเปนเรื่องการใช 
พระสติปญญา ศึกษา พินิจ วิเคราะหปญหาแนวทางแกไขตาง ๆ 
หรือการปฏิบัติ  พระราชกรณียกิจ ทั้งที่เปนสวนพระองค และที่
เกี่ยวของกับราชการบานเมืองประชาชน ทรงยึดถือหลักธรรมคําสอน
ในพระบวรพุทธศาสนา เปนแนวทางในการดํารงชีวิต และยังทรง
ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมอยางเครงครัด ครบถวนอีกดวย 

 นอกจากนั้นในพระราชนิพนธ “พระมหาชนก” เราจะ
เห็นไดวา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ใหความสําคัญแก  

“ความเพียร”  เปนพิเศษ  ซึ่งก็ตรงกับการที่ไดทรงกระทําสิ่งตาง ๆ  
โดยอาศัยความเพียรเปนเครื่องมือตลอดพระชนมชีพ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเปน
บุคคลมหัศจรรย  ที่มีอยูนอยคนในโลกนี้ เพราะทรงสนพระทัย   
และมีพระปรีชาสามารถในเรื่องตาง ๆ มากมาย ซึ่งขาพเจา จักได
พยายามสรุปออกมาได  ดังนี้ 

 1. ทรงเปนนักวิทยาศาสตร  วิศวกร  นักคอมพิวเตอร  
ทรงมีพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมมากอน จึงโปรดและ
สนพระทัย ดานเครื่องยนตกลไก การแกปญหาโดยอาศัยหลัก
วิทยาศาสตร อาทิ การปรับปรุงกลไกและเสาอากาศวิทยุมือถือ  
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การปรับปรุงควายเหล็ก  เครื่องนวดขาว  เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพด  
(รวมกับ  ม.ร.ว.เทพฤทธิ์   เทวกุล)  โครงการฝนหลวง  ซึ่งไดคิดคน

สูตรตาง ๆ มากกวา 10 สูตร ทรงคิด Software คอมพิวเตอรเกี่ยวกับ
อักษรเทวนาครีของอินเดีย 

 2. ทรงเปนนักภูมิศาสตร นักอุตุนิยมวิทยา ทรงเชี่ยวชาญ
ดานแผนที่  และมีความรูในเรื่อง  ดิน  ฟา  อากาศ สภาพดิน ภูเขา  
ทางน้ําไหล  แมน้ําลําคลอง ฯลฯ  ทั่วประเทศไทย  เปนอยางดียิ่ง 

 3. ทรงเปนนักชลประทาน ทรงถือวา “น้ําคือชีวิต”   
ทรงศึกษาธรรมชาติของน้ําจนสามารถพระราชทานคําแนะนําในการ
แกปญหาน้ําทวมกรุงเทพฯ  ชุมพร  พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส  
นครศรีธรรมราช ฯลฯ  โครงการที่มีชื่อเสียง  คือ  โครงการลุมน้ํา
บางนรา  โครงการแกมลิง  โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์  โครงการ
ลุมน้ําปากพนัง เปนตน 

 4. ทรงเปนครู  และนักการศึกษา  ทรงโปรดการแนะนํา
สั่งสอน  ทรงอธิบายเรื่องราวตาง ๆ  ไดละเอียดเขาใจงาย  ทรงตั้ง
ทุนการศึกษาเชน ทุนอานันทมหิดล ทุนภูมิพล  ทรงตั้งโรงเรียนพระ
ดาบส  โรงเรียนจิตรลดา ตลอดจนศูนยศึกษาการพัฒนาในภาคตาง ๆ 
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ของประเทศรวมหลายแหง  เชน ศูนยศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ  
ตําบลกะลุวอเหนือ  อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 5. ทรงเปนนักการเกษตรและนักปฏิรูปที่ดิน  ทรงศึกษา
เรื่อง ดิน น้ํา ปุย พันธุพืช พันธุไม ดอกไม ทรงทดลองปลูกและ
ปรับปรุง จนสามารถเผยแพรใหประชาชนที่ยากจนนําไปปลูกเพิ่มพูน
รายได  ทรงมีสวนสวนพระองคที่จังหวัดเชียงใหม  นาสวนพระองคที่
จังหวัดปราจีนบุรี  แปลงทดลองตาง ๆ  ในสวนจิตรลดา ฯลฯ 
โดยเฉพาะ ในภาคเหนือ  ทรงแนะนําชาวเขาสามารถปลูกพืชเมือง
เหนือทดแทนฝนไดเปนอยางดี เชน โครงการหลวงที่ดอยอางขาง 
จังหวัดเชียงใหม  (ไดรางวัลแมกไซไซ เมื่อ พ.ศ. 2531) ทรงแนะนํา
ใหชาวไร ชาวนา  ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใชที่ดินใหเกิดประโยชน
สูงสุด ทรงศรัทธาในการใหเกษตรกรรวมตัวชวยเหลือกันเปนกลุมคือ 
ระบบสหกรณนั่นเอง ตัวอยางคือ หมูบานเขาเตา หมูบานหุบกะพง  
เปนตน 

  6. ทรงเปนนักอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรงสอน
ใหพยายามรักษาสิ่งแวดลอมและประนีประนอมกับธรรมชาติ  
ขณะที่จําเปนตองใชทรัพยากรพัฒนาชาติบานเมืองควบคูกันไป   
ทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ 



                                       ตามรอยพระยุคลบาท                9    

  

 

 7. ทรงเปนนักเศรษฐศาสตร  พระราชทานคําแนะนําวา  

“Our  loss  is  Our  gain” ขาดทุนคือ กําไรของเรา ถารูรักสามัคคี   
รูเสียสละคือ การได ประเทศชาติจะกาวหนา และการที่คนอยูดีมีสุข
นั้น เปนการนับที่เปนมูลคาเงินมิได  ทรงเนนเรื่องความประหยัด  
และปฏิบัติพระองคเปนแบบอยางเสมอ 

 8. ทรงเปนนักดนตรี  โปรดเพลงแบบแจซ  แมวาจะ
ทรงศึกษาดนตรีในแบบคลาสสิก ทรงแตงเพลงที่ไพเราะ รวมทั้ง
เพลงมารช และเพลงประจํา
สถาบันการศึกษาตาง ๆ 
มากมาย  เพลงแรก ชื่อ 

“แสงเทียน” ทรงแตงเมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2489  
สถาบันดนตรีแหงประเทศ
ออสเตรีย  ซึ่งมีชื่อเสียง
กองโลกไดรับพระองคเขา
เปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ ลําดับที่ 23 โดยมีการแสดงดนตรีพระราช
นิพนธที่โรงคอนเสิรตออสเตรีย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2507 
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 9. ทรงเปนชาง ไมวาจะเปนชางไม ชางภาพนิ่ง ชาง
ภาพยนตร  ทรงสรางเรือใบดวยพระองคเอง  ชื่อ  ราชปะแตน  (รุน
เอนเตอรไพรซ) และชื่อ นวฤกษ (รุนโอเค) 

 10.ทรงเปนศิลปน ทั้งดานจิตรกรรมประติมากรรม  
และทรงอนุรักษศิลปกรรมของชาติ  โดยจัดตั้งโรงเรียนศูนยฝก
วิชาชีพหัตถศิลป  ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อ  พ.ศ. 2519 

 11.ทรงเปนนักกีฬา โปรดการผจญภัย เมื่ออยูที่
สวิตเซอรแลนด ทรงเลนสกี หรือขับรถทองเที่ยวไปในที่ตาง ๆ เมื่ออยู
เมืองไทย พระองคทานทรงเลนเทนนิส แบดมินตัน แลนใบ วิ่ง ฯลฯ  
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ทรงรับเหรียญทองประเภท
เรือใบในกีฬาแหลมทอง 

 12.ทรงเปนนายแหงภาษา  มีพระปรีชาในดานภาษาไม
วาจะเปนภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ทรงเปนนักพูดที่ไดรับความ
ชื่นชม ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ทรงเปนนักแปล ผลงานคือ  
เรื่อง นายอินทรผูปดทองหลังพระและเรื่อง ตีโต เปนตน และทรงเปน

นักเขียน ดังปรากฏในพระราชนิพนธ “พระมหาชนก” อันเปนหนังสือ
ที่ขายดีมาก 
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 เหลานี้คือ พระอัจฉริยภาพสวนหนึ่งที่ทําใหพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทรงเปน “ปราชญ” ในทุก ๆ เรื่อง ที่สนพระทัย ทั้งนี้  
เพราะทรงอาศัยฉันทะ วิริยะ ความอดทน เอาใจใส และความเพียร  
จนกิจทั้งหลายสําเร็จได บังเกิดพระเดชาบารมีแผไพศาล ปรากฏแต
ทวยราษฎรและนานาอารยประเทศ เชนทุกวันนี้ 

ข. แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก  
 พระราชดําริ 

 ถาพิจารณาจากวิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงใชในการคนคิดหาทางแกไขปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนคุณภาพน้ํา  
คุณภาพดิน ตลอดจนปญหาอื่น ๆ ก็จะเห็นไดชัดวาทรงพิจารณา
สภาพของปญหา สาเหตุของปญหาอยางละเอียดกอน โดยทรง
คนควาหาขอมูล ขอเท็จจริงมาประกอบกับหลักการทางทฤษฎีหรือ
ทางวิชาการที่ทรงไดจากหนังสือ และตําราตาง ๆ แตที่สําคัญคือ  
จะทรงสังเกตจากการทอดพระเนตรดวยพระองคเอง หากมีบุคคลที่
เกี่ยวของมาใหขอมูลก็จะทรงซักถามอยางละเอียด ไมทรงโปรดการเดา  

ถาไมรูก็ตองกราบบังคมทูลวาไมรู เคยรับสั่ง “ไมรู...ไมผิด” ทั้งนี้  
หลังจากทรงทราบสภาพและสาเหตุของปญหาแลว ก็จะทรงคนคิด
หาวิธีแกปญหานั้น  ถาสามารถทดลองทําดูกอนได ก็จะทรงใหลอง
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ปฏิบัติจัดทําดู หลังจากลองผิดลองถูกและปรับปรุงวิธีการแกไข
ปญหานั้นจนแนใจแลว จึงจะวางแนวทางแกไขอยางละเอียด และ
เผยแพรใหนําไปจัดการแกไขปญหาดังกลาวตอไป ซึ่งอาจเขียนเปน
แผนผัง ขั้นตอนวิธีการของพระองคไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

พิจารณา 
สภาพ 

สาเหตุ 
ของปญหา 

ทดลองปฏิบัติ + ปรับปรุงแกไข 

คนควาหาขอมูล / ซักถาม 

คิดหนทาง 

แกไขปญหา 

จัดทําแนวทาง 

วิธีการแกไขปญหา 

ปญหา 

ประชาชน/ 
หนวยงาน 

เผยแพร 
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แนวทางวิ ธีการแก ไขปญหาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานใหหนวยราชการหรือประชาชนไปดําเนินการนั้นจะมี

หลักการอยู  4 – 5  ประการ  คือ 

 1. ตองงายไมยุงยากซับซอน  สามารถนําไปปฏิบัติได
โดยไมตองลงทุน  ลงแรงมากจนเกินความจําเปน 

 2. ใชกฎเกณฑของธรรมชาติ  ไมฝนธรรมชาติสอดคลอง
กับระบบนิเวศนโดยพยายามอนุโลมและรอมชอมกับสภาพจิตวิทยา
ชุมชนไปดวย กลาวคือ แมมีวิธีที่จะแกปญหาไดดี แตถาตองทําลาย
ธรรมชาติหรือทํารายความรูสึกของประชาชน  จะทรงโปรดใหเลือก
วิธีอื่น  แมจะไดผลดีไมเทาก็ตาม 

 3. เนนทรงสายกลาง  มุงความพอดี  ผลของการแกไข

ปญหา พยายามพิจารณาให  “คุมคา” มากกวา “คุมทุน” แมวาจะ
ลงทุนไปมาก  ถาคิดเปนตัวเงินที่ประชาชนไดอาจจะนอย  แตถาทํา
ใหประชาชนที่ยากจนมีความสุขกวาเดิมก็ตองถือวาใชไดแลว 

 4. วิธีการแกไขปญหานั้นนําไปสูความรวมมือ รวมใจ
กัน  ประชาชนควรมีสวนรวมและเห็นประโยชนแหงการกระทํานั้น  

ทรงอยากใหเกิดความรูสึก “รูรักสามัคคี” ในหมูประชาชน 
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 5. ผลลัพธของแนวทางหรือวิธีแกไขปญหาจะตองมี
ความยั่งยืน  ไมใชแกไดเพียงชั่วครูชั่วยาม  ปญหาก็เกิดขึ้นอีก  
ความยั่งยืนที่วานี้ หมายถึง ประโยชนตอการดํารงชีวิตของประชาชน
และสภาพธรรมชาติสิ่งแวดลอมตาง ๆ  ควรจะดีขึ้นตามลําดับ 

 สรุปไดวา  การตามรอยพระยุคลบาทของพวกเราเหลา
ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐทั้งหลาย   

 ประการแรก คือ ตองพยายามขัดเกลาจิตใจของเราให
เปนคนดี มีคุณธรรม ใฝใจในหลักศาสนา ยอมเสียสละประโยชน

สวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม มีเมตตากรุณา และ “รัก” ประชาชน  
พรอมที่จะชวยเหลือ ใหบริการดวยความเต็มใจและโดยซื่อสัตย
สุจริต   

 ประการที่สอง  คือ  ตองเพิ่มพูนความรู ทักษะในดานตาง  ๆ
สนใจความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความเปนไปทั้งหลายในโลก  
รูเทาทันในปญหาตาง ๆ ทั้งไกลตัวและใกลตัว มีความรูอยางแทจริง
ในการงานอันเปนหนาที่ความรับผิดชอบของเขา รวมตลอดจนถึง
ใฝหาความรูอื่น ๆ ซึ่งจะเปนปจจัยชวยในการทํางานและสรางความ
อภิรมยในชีวิต   
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 ประการที่สาม คือ ตั้งใจทํางานดวยความรูความสามารถ  

ใชทั้ง “หัวใจ” และ “หัวสมอง” ควบคูกัน โดยมุงใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอชาติบานเมืองและประชาชน  หากทําเชนนี้ได  ก็นับเปนการ
สนองพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรง
ครองแผนดินโดยธรรมมากกวา 60 ป และถือเปนการตามรอย 
พระยุคลบาทอยางแทจริง 

  

 

 
 


